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1
അയാൾ
എലികൾ നഗരെത്ത ആക്രമിച്ചു.
ഴ്ക്കൂൾ കുട്ടികളുെട പുസ്തകസഞ്ചികളിലും വീട്ടമ്മമാരുെട
പാത്രേശഖരങ്ങളിലും ഫാക്ടറികളിലും സർക്കാരാപ്പീ
സുകളിലും കടന്നുവന്ന് അവ ജനങ്ങളുെട മനസ്സ് വ്യാ
കുലെപ്പടുത്തി.
വൃദ്ധന്മാരുെട മുറികളിൽനിന്നും രാത്രികാലങ്ങളിൽ
ഭീതിദമായ േരാദനങ്ങളുയർന്നു. കന്യകമാരുെട ഉറ
ക്കങ്ങളിൽ കയറി അവരുെട സ്വപ്നങ്ങളിൽ പങ്കുേചർ
ന്നു. അടുത്തനാൾ പുലർെച്ച അവരുെട കണ്ണിെല െവ
ള്ളയിൽ െതളിഞ്ഞ കരിവാളിപ്പുകൾക്ക് എലിയുെട
ആകൃതിയായിരുന്നു. രതിസ്വപ്നങ്ങൾക്കുേശഷം മാറി
ടങ്ങളിൽ െതളിഞ്ഞുവന്ന എലിയുെട ദന്തക്ഷതങ്ങൾ
അവെര നഷ്ടേബാധത്തിെന്റ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തി. സർ
ക്കാരാപ്പീസിെല ബ്യൂേറാക്രാറ്റൂകളുെട വലിയ േകാട്ടു
കളിൽ എലികൾ പതിയിരുന്ന് െപാതുജനങ്ങളുെട
ൈകക്കൂലി നിറേയണ്ട കീശകളിൽ ദ്വാരമുണ്ടാക്കി.
അവരുെട ദാമ്പത്യ ബന്ധങ്ങളും എലികൾ കടിച്ചുകീ
റി അനുക്രമമായി തകർച്ചയിെലത്തിച്ചു. ഹർേഷാന്മാ
ദങ്ങളായ രാത്രികൾ ജീർണ്ണിച്ച് ഉൽകണ്ഠയുെടയും
ഭയത്തിെന്റയും ഉഷ്ണേമഖലയായിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
നിശാക്ലബ്ബുകളും മ്യൂസിക്കും ഡാൻസും നഗരവീഥിക
ളിൽ മരിച്ചുകിടന്നു. രാത്രിയുെട വിവിധയാമങ്ങളിൽ
ഉണർന്നിരുന്നു െനടുവീർപ്പിടുന്ന പുതിയ സമൂഹം ഉദ
യം െചയ്തു. അവരുെട െനടുവീർപ്പുകളിൽനിന്നും സമ
യമളക്കാനും േമാഹഭംഗങ്ങളിൽനിന്നും നിദ്രയുെട
ആഴം നിർണ്ണയിക്കാനും സാദ്ധ്യമാകുെമന്നായി. സ്വ
പ്നം കാണാൻ േപാലും കഴിവില്ലാതായ നഗരത്തിന്
രാത്രിയുെട അശാന്തിയിൽനിന്നും രക്ഷെപ്പടാൻ പക
ലുറക്കത്തിനു കീഴടേങ്ങണ്ടിവന്നു.
രാത്രിയിെല ഇണേചരലുകളുെട സുരക്ഷിതത്വം എലി
കൾ െപാളിച്ചുമാറ്റിയേപ്പാൾ വിേദ്വഷത്തിെന്റയും
അസംതൃപ്തിയുേടയും േമഖലയിേലയ്ക്ക് നഗരം ചുരുങ്ങി.
തടാകങ്ങളിൽ പരൽമീനുകൾ കഥ പറയാൻ മറന്ന്
േചതനയറ്റ് വന്ധ്യമായ രാവുകെള േനാക്കിക്കിടന്നു.
പിെന്ന,
ശിശുജനനങ്ങൾ കുറഞ്ഞുവന്നേപ്പാൾ നഗരത്തിൽ പു
തിയ ഈറ്റില്ലങ്ങളുയർന്നു. അവയ്ക്കുള്ളിൽ എലികൾ
െപറ്റുെപരുകി. രണ്ടാം തലമുറക്കാർക്കും അവരുെട
പിൻഗാമികൾക്കും ക്രേമണ വലിപ്പേമറി. ഭീമാകാര
ന്മാരായ എലികളുെട തലമുറ ഏെറ താമസിയാെത
നഗരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. അവർ പകലിെന കൂസാ
െത ഉന്നതങ്ങളായ മലകളിലും വൃക്ഷങ്ങളിലും പാർ
പ്പിടെമാരുക്കുകയും കണ്ണാടി ജനാലകളിൽ താവളമുറ
പ്പിച്ച് നഗരത്തിെന്റ പകൽ െവളിച്ചെത്ത ഏെറക്കുെറ
അരിച്ചു മാറ്റുകയും െചയ്തു.
തുടർന്ന് പകലറുതികളിെല അരണ്ടെവളിച്ചത്തിൽ
നടന്ന കാമുകസമാഗമങ്ങളിൽ കുപ്പിവളകളുെട ഗദ്ഗദം
നിലച്ചു. അവരുെട കാലടികളിൽ െഞരിഞ്ഞമരുന്ന
മണൽത്തരികൾ േശാകമൂകമായി. അവരുെട നിശ്ശ
ബ്ദമായ െമാഴികളിൽ എലികളുെട ദുർഗ്ഗന്ധം വമിച്ചു.
പുൽപ്പരപ്പിലൂെട ഒഴുകി വരുന്ന കാറ്റിെല കമിതാക്കളുെട
കാതരനാദത്തിൽ എലികളുെട എകതാനമായ മൂളി
ക്കരച്ചിൽ കുമിഞ്ഞുക്കൂടി. ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരുെട
യിടയിൽ എലികളുെട തീക്ഷ്ണമായ േനാട്ടം മതിലുകൾ
നിർമ്മിച്ചു. ഉറക്കവും ദുഃഖവും സേന്താഷവും നഷ്ടെപ്പട്ട
മനുഷ്യേക്കാമരങ്ങൾ വാവലുകെളേപ്പാെല അേചതന
വസ്തുക്കളായി പകലുകളിലും കുരുടെരേപ്പാെല രാത്രി
യിലും നട്ടംതിരിഞ്ഞു. സ്വയം പരിത്യജിച്ച ഈ സമൂ
ഹത്തിെന്റ മുഖത്ത് ഭയാനകത്തിെന്റ കറുപ്പും ബീഭൽ
സത്തിെന്റ നീലയും മാത്രം കാണെപ്പട്ടു. ഭയന്നു കറു
ത്തവർ എലികെളേപ്പാെല നാലുകാലിൽ നടന്നുതുട
ങ്ങി; അവയുെട ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കാനും. നഗ
രത്തിെന്റ ഭരണം കയ്യടക്കിയിരുന്ന ഹിറ്റ്േലറിയൻ
ഭരണകൂടം ഉേദ്യാഗക്കയറ്റം നൽകി അവെര ഔന്ന
ത്യത്തിെലത്തിച്ചു.
നീലിച്ച മുഖവുമായി അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞവർക്ക് ഉറക്കം
ഒരു മരീചികയായിരുന്നു. കാലങ്ങളിലൂെട അതിെന
പിന്തുടർന്ന അവർ ഉറക്കത്തിൽ വഴുതിവീഴുേമ്പാൾ
എലികളവരുെട ശരീരത്തിലൂെട ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങി.
അവരിൽ ചിലരുെട ജനേനന്ദ്രിയങ്ങളാക്രമിച്ച് നപും
സകരുെട ഒരു പുതിയ സമൂഹെത്ത രൂപെപ്പടുത്തി.
ഭരണകൂടമാകെട്ട ഈ നപുംസകെര േതടിപ്പിടിച്ച്
അധികാരം കയ്യാളുന്ന ബ്യൂേറാക്രാറ്റിക്ക് പദവിയി
ലവേരാധിച്ചു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുെട ദൗർബല്യമില്ലാത്ത
ഇവർക്ക് ക്രൂരവും കാര്യക്ഷമവുമായ വൃകഭരണം നട
പ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.
അേപ്പാേഴയ്ക്കും പുതുതായ് നിലവിൽ വന്ന എലികളുെട
തലമുറ മനുഷ്യേരാളം േപാന്നവരായിരുന്നു. അവർ
ധാർഷ്ട്യേത്താെട മനുഷ്യെര പിന്തള്ളി അവരുെട ജീ
വിതം കയ്യടക്കി. അവരുെട ശയനഗൃഹങ്ങളും ഓർമ്മ
കളും നിശ്വാസങ്ങളും ഒെക്ക. അങ്ങെന നഗരത്തിെല
വിഭവങ്ങൾ ചൂഷണംെചയ്യാൻ െകല്പുള്ളവരായേപ്പാൾ
ബ്യൂേറാക്രാറ്റുകൾ പുറത്തുവിട്ട സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കു
കൾ എലികളുേടതായി മാറി. അവയിൽ എലികളുെട
സംഖ്യയും അവരുെട ഭക്ഷണക്രമങ്ങളും അവർ തിന്നു
തീർത്ത ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങളുെട േതാതും നിറഞ്ഞു.
ഇത് എലികളുെട നഗരമാണ്.
നഗരത്തിെല ജനങ്ങളുെട അന്യവൽക്കരണം അങ്ങ
െന പൂർത്തിയായി.
ഇവിെട അയാൾ അയാൾക്കുതെന്ന അന്യനായിരുന്നു.
യുഗങ്ങളിലൂെട കടന്നുവന്ന അഭിശപ്തമായ കുെറ ഓർ
മ്മകളുെട തടവറയ്ക്കുള്ളിൽക്കഴിയേവയാണ് അയാൾ
ക്കാദ്യമായി അന്യവൽക്കരണമുണ്ടായത്. ഒരന്തർമു
ഖന് ലബ്ധമാകുന്ന സ്വകാര്യമായ ആലസ്യം അയാ
ളിലും ഒരളവുവെര കടന്നുകൂടി നിഷ്ക്കളങ്കമായ വശ്യത
ആ മുഖത്തിേനല്പിച്ചിരുന്നു. ആകാശത്തിെന്റ വിശാ
ലമായ പരപ്പിേലയ്ക്ക് അവിരാമമായി േനാക്കിയിരി
ക്കുന്ന അയാളുെട കണ്ണിണകളിൽ പ്രാചീനമായ ദുഃഖ
േരഖകേളാെടാപ്പം അസ്വാസ്ഥ്യത്തിെന്റ നീലിമയും
ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനാലാവണം അയാെളന്നും ഏക
നായി, അന്യനായിക്കഴിഞ്ഞത്.
എെന്തന്നാൽ,
സമൂഹം അയാെള തികച്ചും ഒരന്യനായാണ് കണ്ടത്.
വ്യക്തിയുേടയും വസ്തുവിേന്റയും ഇടയ്ക്ക് പണിതീരുന്ന
നിയമങ്ങളുെട അേനകായിരം േവലിെക്കട്ടുകളിൽ
തളച്ചിടാൻ പറ്റാത്തവനായി. മാമൂലുകെളന്ന മിഥ്യ
യിൽ കുരുങ്ങാത്ത മത്സ്യമായി, അെല്ലങ്കിൽ സമൂഹ
െത്തത്തള്ളിപ്പറയാൻ െകൽപ്പുള്ള ഒേരകാന്തപഥിക
നായി. അതുെകാണ്ടുതെന്ന അവരയാെള ഒരു മാതൃമ
രണത്തിനും പിതൃഹത്യയ്ക്കുമിടയ്ക്ക് സ്ഥാപിച്ച് അയാൾ
എന്ന ഓർമ്മകളിൽ നിന്നും രക്ഷേതടി. ജന്മാന്തര
ങ്ങളിലൂെട കടന്നുവന്ന അയാൾ പ്രതീകാത്മകമായ
പിതൃഹത്യയിലൂെടയും േദഹത്യാഗത്തിലൂെടയും മാ
ത്രേമ അനശ്വരത ൈകവരിക്കാൻ സാധ്യമാവൂ എന്ന്
ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ആ അറിേവാെട അയാൾ പറഞ്ഞ
െമാഴികൾ സമൂഹത്തിന് േകൾക്കാനിമ്പമുള്ളതും ഉൾ
െക്കാള്ളാൻ സാധിക്കുന്നതുമായിരുന്നില്ല.
പണ്ടുതെന്ന എഴുതിവയ്ക്കെപ്പട്ട സൂര്യനിൽനിന്നുത്ഭവിച്ച
പുരുഷനിൽനിന്നും ചന്ദ്രനിൽനിന്നും ഉത്ഭവിച്ച സ്ത്രീ
യിൽനിന്നും തെന്നയാണ് അയാളും ജനിച്ചത്. മന
സ്സിെല നിയമങ്ങളും ചലനങ്ങളും ൈദർഘ്യവും കാല
മായി രൂപാന്തരെപ്പട്ടേപ്പാൾ താൻ ചുരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ
ചിപ്പിക്കുള്ളിൽ അയാെളാരു തുള്ളിജലമായിമാറി.
അതായിരുന്നു അയാളുെട സ്വകാര്യ ദുഃഖം.
അതിലൂെട അയാൾ നഗരെത്ത േനാക്കിക്കണ്ടു.
ഹിറ്റ്േലറിയൻ ഭരണകൂടത്തിെന്റ കുടക്കീഴിൽ ആയി
രക്കണക്കിന് എലികൾ അധികാരം കയ്യാളുന്നതയാ
ളറിഞ്ഞു. തീപാറുന്ന േനാട്ടവും ദയയില്ലാത്ത മുഖവു
മായി നഗരജീവിതെത്തത്താറുമാറാക്കിയ അവെര
ക്കണ്ടയാൾ നടുങ്ങി. അതയാൾക്ക് പുതിെയാരുൾ
ക്കാഴ്ച നൽകി. ഭരണക്കൂടത്തിെന്റ ഈ ൈജവായു
ധെത്ത നശിപ്പിേക്കണ്ടത് തെന്റ നിേയാഗമായതി
നാൽ അതിേലക്കായി അയാളുെട അേന്വഷണം.
അയാളുെട മനസ്സും ചിന്തകളും എലികൾ കീഴ്െപ്പടു
ത്തിക്കഴിഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ,
ദീർഘകാലെത്ത പ്രവാസത്തിനുേശഷം അയാളി
െല അപരൻ നിശ്ശബ്ദമായി തിരിെച്ചത്തി. ജന്മാന്ത
രങ്ങളുെട േബാധധാരയ്ക്കുേമൽ പരന്ന ഇളം െവയിൽ
അയാൾക്ക് മനഃസാന്നിദ്ധ്യേമകി. തെന്ന േവട്ടയാടു
ന്നവരുെട േനെര വിരൽചൂണ്ടാനും, സ്വപ്നങ്ങൾ നഷ്ട
െപ്പട്ട് കണ്ണുകളിൽ കരുവാളിപ്പുമായി ഉഴലുന്നവെര
ആശ്വസിപ്പിക്കാനും അയാൾ പഠിച്ചു. പ്രവാസത്തി
നുേശഷം ഉണർന്നു പൂർണ്ണതയിെലത്തിയ അയാൾ
മെറ്റാരു ൈജവായുധവുമായി എത്തിയതുകണ്ട് ഭരണ
കൂടവും നഗരവും സ്തബ്ധരായി. തെന്റ വിധികർത്താ
ക്കളുെട േനർക്കുള്ള അയാളുെട യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു.
അന്ന് ആദ്യെത്ത എലി ചത്തുവീണു. മരണത്തിെന്റ
മണം ആദ്യമായി ശ്വസിച്ച എലികളുെട മൂളലിൽ
പ്രതികാരത്തിെന്റ ജ്വാല പടർന്നു. അവർ കൂടുതൽ
നപുംസകെര സൃഷ്ടിക്കുകയും ഭരണം കർക്കശമാക്കു
കയും െചയ്തു ഉടൻ തെന്ന. പെക്ഷ തുടർന്നുള്ള ദിവസ
ങ്ങളിൽ എലികളുെട മൃതശരീരങ്ങൾ കുമിഞ്ഞുകൂടിയ
േപ്പാൾ ബ്യൂേറാക്രസി ഉലഞ്ഞു. നഗരത്തിൽ േപ്ലഗ്
പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു.
തുടെരത്തുടെരയുള്ള എലിമരണങ്ങൾ നഗരെത്ത പ്ര
ക്ഷുബ്ധമാക്കി. എലികളുെട ഈറ്റില്ലങ്ങൾ ആേരാഗ്യ
േകന്ദ്രങ്ങളായി മാറി. അവയ്ക്കും േപ്ലഗ് നിയന്ത്രിക്കാ
നാവാെത വന്നേപ്പാൾ അവ എലികളുെട ശ്മശാനഭൂമി
യായി. േപ്ലഗ് എലികേളാെടാപ്പം അേപ്പാേഴക്കും ബ്യൂ
േറാക്രാറ്റുകേളയും ഭയാനകത്തിെന്റ കറുപ്പുബാധിച്ച
ഉന്നതരായ ഉേദ്യാഗസ്ഥേരയും െകാന്നുതുടങ്ങി. നഗര
ത്തിെന്റ േമലുള്ള പിടി തളർന്നേപ്പാൾ ഭരണകൂടത്തി
െന്റ േരാദനം ആകാശത്തിേലയ്ക്കുയർന്നു േമഘക്കീറുക
ളിൽ പതിച്ചു പ്രതിധ്വനിച്ചു. പ്രതികാരത്തിെന്റ ജ്വാല
മാറി എലികളുെട മൂളലിൽ ഉത്കണ്ഠയുെട ൈദന്യത
യായി.
ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ സ്ഥിതിവിവരക്കണ
ക്കുകളിൽ എലികളുെട സംഖ്യ കുത്തെന താണു.
ശ്മശാനത്തിെല ജ്വാലകൾ ഭീമന്മാരായ എലികെള
വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞേപ്പാൾ വലിപ്പം കുറഞ്ഞ എലികൾ
നിരത്തുകളിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടുതുടങ്ങി. നഗരവീഥിക
ളിലൂെട ഓടിനടന്ന അവർ അദൃശ്യമായ േപ്ലഗ് മണ
ത്തറിയുവാൻ ഘ്രാണശക്തിക്കുേവണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും
േപാെല പരതിനടന്നു.
അയാൾ അേപ്പാെഴാെക്ക നിേസ്താഭനായി നിലെകാണ്ടു.
മുഖത്ത് വിജയത്തിെന്റ െതളിമയുണ്ടായി. എങ്കിലും
അന്യഥാേബാധത്തിെന്റ മൗനം േനരിയേതാതിൽ
അയാളിലേപ്പാഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒപ്പം സമൂഹത്തിന്
അനിഷ്ടമായ വാക്കുകൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും
അയാളുെട മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നു.
നഗരെത്ത ഉലച്ച േപ്ലഗ് നിയന്ത്രിക്കെപ്പടുന്നതിനു
മുമ്പുതെന്ന ബ്യൂേറാക്രസിയും ഭരണകൂടവും നിലം
പതിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. െകട്ടിടങ്ങളിലും മലകളിലും
െപാക്കമുള്ള വൃക്ഷങ്ങളിലും തമ്പടിച്ചിരുന്ന എലികൾ
നാമാവേശഷമായേപ്പാൾ നഗരത്തിൽ െവയിൽ പര
ന്നു. ആ പകലിൽ ആകാശത്തിെന്റയും ഭൂമിയുെടയും
പരിരക്ഷണത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഉറക്കത്തിെന്റ സൗന്ദ
ര്യമറിഞ്ഞു. അവസാനംവെര പിടിച്ചുനിന്ന എലിക
ളിൽ ഭൂരിഭാഗവും തങ്ങളുെട മാളങ്ങളിേലയ്ക്കു ചുരുങ്ങി.
അതിേലതാനും കൂറ്റന്മാർമാത്രം ഒരന്തിമയുദ്ധത്തിനു
തയ്യാറാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
ഉറക്കവും സ്വപ്നവും നഗരത്തിേലയ്ക്കു തിരിച്ചുവന്നത
യാൾ കണ്ടു. തെന്റ സ്വകാര്യ ദുഃഖങ്ങൾ ജീവിതത്തി
ലലിയിക്കുംമുമ്പ് അവസാനെത്ത എലിേയയും തകർ
ക്കുവാൻ അയാളും തയ്യാറാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
അെന്നാരു ദിവസം കണ്ണിൽ പകയുമായി െവല്ലുവിളിച്ച
ഭീമാകാരനായ എലിെയ അയാൾ േനരിട്ടു. അവസാ
നെത്ത എലിയുെട േപാരാട്ടമായിരുന്നു അത്. ദീർഘ
മായ യുദ്ധത്തിെന്റെയാടുക്കം പരാജയഭീതിയാൽ തി
രിേഞ്ഞാടിയ എലിെയ അയാൾ പിന്തുടർന്നു. േനരം
നേന്ന ൈവകി. ഇരുട്ടിനു കട്ടിപിടിച്ചുകഴിഞ്ഞേപ്പാഴും
അയാൾ തെന്റ വാഹനത്തിൽ ആ കൂറ്റെനലിെയ പി
ന്തുടരുകയായിരുന്നു. വാഹനത്തിെന്റ െവളിച്ചത്തിൽ
എലി ഒരു അവ്യക്തതയായി മാറിയേപ്പാഴും േവഗ
ത്തിൽ അതിേനാടടുക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു,
അയാൾ.
അേപ്പാേഴയ്ക്കും അയാളുെട വാഹനത്തിെന്റ േമൽമൂടിയും
ജാലകങ്ങളും അന്തരീക്ഷത്തിലലിഞ്ഞു േചർന്നു.
ചക്രങ്ങളുെട സ്ഥാനത്ത് അതിേവഗം ചലിക്കുന്ന
നാലു കാലുകളും പുകക്കുഴൽ നീണ്ട വാലുമായി. പിന്നീട് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ രണ്ടു െചവികളായിക്കഴി
ഞ്ഞേപ്പാൾ താൻ േവഗത്തിൽ പായുന്ന മെറ്റാെരലിയു
െട േമലാെണന്ന് അയാൾ ഗ്രഹിച്ചു. അയാൾ േവഗം
കൂട്ടി.
നഗരവീഥി അവസാനിക്കാറായേപ്പാൾ ഗതിമുട്ടിയ
ശത്രു െപെട്ടന്ന് തിരിഞ്ഞ് അയാെള ആക്രമിക്കാനാ
ഞ്ഞു. ശത്രുവിെന്റ കണ്ണുകളിെല ശക്തമായ പ്രകാശം
അയാളുെട കണ്ണുകളിൽ തുളച്ചു കയറി. അയാൾ വീ
ണ്ടും േവഗംകൂട്ടി. നാലു കണ്ണുകൾ അടുത്തടുത്തു വന്നു.
അേനകം െകാള്ളിമീനുകൾ ഒന്നിച്ചേപാെല അവ
ഒത്തുേചർന്നു.
ഒരു നിമിഷം സാവധാനം കടന്നു േപായി.

കഴുെത്താടിഞ്ഞ്, തലയുെട അസ്ഥികൾ തകർന്ന്
അയാൾ കിടന്നു. ദീർഘമായ േപാരാട്ടത്തിനുേശഷം
ക്ഷീണിച്ചുറങ്ങും േപാെല, ദുഃഖങ്ങളില്ലാെത ഭയമില്ലാെത.
തലേയാട്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്തുവന്ന തലേച്ചാറിൽ
േചാരക്കറയുണ്ടായിരുന്നു. അയാളിെല അപരെന്റ
ചിന്തകളും എലികൾ അടക്കിയ നഗരത്തിെന്റ ജീവി
തവും അയാളുെട ഉൾക്കാഴ്ചയുെട ശകലങ്ങളും അതിൽ
പറ്റിപ്പടർന്നു കിടന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിലേപ്പാൾ അയാ
ളുെട മാനസിക വ്യാപാരങ്ങൾ പടർന്നു േകറി. ആ
നീരാവി വായുവിൽ ലയിച്ച് നഗരവാസികളുെട സ്വ
പ്നങ്ങൾക്കു ജീവൻ നൽകി. അവരുെട ഓർമ്മകളിൽ
അവ നൃത്തം െചയ്തു.
അയാളുെട മുഖത്ത് നീണ്ട ഒരു മുറിപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു.
തെന്റ ചിന്തകളിൽ ചിലത് െവട്ടിമാറ്റിയതു േപാെല.
തീർച്ചയായും ആ ചിന്തകൾ മാത്രം നഗരത്തിെന്റ
ഹൃദയത്തിെലത്തിയില്ല.
നഗരത്തിന് ആ രാത്രി പുതിയ യുഗപ്പിറവിയുെട
ഈറ്റില്ലമായി.
□

യു. നന്ദകുമാർ
േഡാ. യു. നന്ദകുമാർ, തിരുവനന്തപുരം
സ്വേദശിയായ ഒരു െമഡിക്കൽ
േഡാക്ടർ ആണു്. ആേരാഗ്യേമഖലയു
മായി ബന്ധെപ്പട്ടു വിവിധ സാമൂഹ്യപ്ര
വർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി പെങ്കടു
ക്കുന്നതിെനാപ്പം, കലാപരമായ സംഭാ
വനകളും നൽകുന്നു. ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ െചറുകഥകളുെട സമാ
ഹാരമായ ‘56’ സായാഹ്നയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി
ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ക്േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനു
കെളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക
രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കു
ന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയി
ലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തി
യതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ
െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുകയും െചയ്യുക.
◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സി
നിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി
എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട
വിലാസം: <info@sayahna.org>.
◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

